VOORWAARDEN

Het jonge kind
17. ANKERSESSIE
Alle aandacht voor het jonge kind
Dr. Karin Westerbeek, Sardes.
18. Schoolsucces is een vroeg
ingezette (0-6 jarigen) coproductie
van gemeente en het veld;
praktijkvoorbeeld Leeuwarden
Hanny Voskuylen en collega, Gemeente
Leeuwarden.
19. Wethouders gericht op de Toekomst
René Peeters, wethouder onderwijs Almere;
Jacob Bruintjes, wethouder onderwijs
Borger-Odoorn en Janneke Oude Alink,
wethouder onderwijs Hengelo.
20. Ouderbetrokkenheid: naar een goede
samenwerking tussen (voor)school en
ouders
Laura Zwoferink, ExpertisePunt
Ouderbetrokkenheid van Driestar Educatief.

Huisvesting

Organisatie

23. Het delen van ruimten tussen school
en BSO: consequenties voor de
inrichting
Ine van Liempd of Ed Hoekstra, AKTA.
24. Huisvesting van het IKC: beheren en
exploiteren anno 2013
Ir. Bert Fransen en Lusan Korten, Stichting
Brede School Nederland.

Het 9e Jaarcongres Brede School is een coproductie van Sardes en
Uitgeverij SWP. Ontwikkeling van het congres is in samenwerking met
Landelijk Steunpunt Brede Scholen. De organisatie is in handen van
Logacom.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op woensdag 6 november 2013 in
congrescentrum De Jaarbeurs te Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
(www.jaarbeurs.nl).

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,00 excl. BTW en is
inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich
inschrijven via het online aanmeldingsformulier op onze website
www.bredeschoolcongres.nl of middels deze aanmeldbon.
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en
factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Onderwerpen die ook belangrijk zijn
25. Zorg voor kwaliteit in de brede school
Alice Jansen en Tonny van den Berg,
Landelijk Steunpunt Brede Scholen.
26. Effecten van de brede school
Dr. Joke Kruiter en collega, Oberon.
27. De Bloemhofschool, een klassieke
brede school in Rotterdam
Wim Pak, Bloemhofschool Rotterdam.
28. Everybody has won and all must have
prizes!
Frank Studulski, Sardes.
29. Een integraal kindcentrum in
Maarssen
Petra Schipper, Stichting Eigen&Wijzer en
Mieke Verhage, basisschool CBS De Klaroen
Maarssen.
30. De brede school zorgproof!
Jeanne van Berkel en dr. Kees Verhaar, JSO.
31. Stichting KIX, centraal
coördinatiepunt naschoolse
activiteiten Maastricht
Ginny Isbouts, KIX en Carlos Veraart, OBS de
Regenboog (valt onder schoolbestuur St. jong
Leren).

21. Sturen en grip krijgen op
huisvestingskwaliteit
Martijn Arts en Ferdie van de Winkel,
Stichting Ruimte-OK.
22. Eigentijdse kwaliteitscriteria voor
huisvesting
Marco van Zandwijk, Stichting Ruimte-OK
en Peter Meijboom, AWBR.

uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen
verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal
van het tijdschrift.
Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar
worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting,
dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding (online & offline).
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Voor annulering gelden de volgende termijnen: 1. Bij annulering vóór
23 oktober 2013 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 23 oktober 2013 en 30 oktober 2013 bent u 50%
van de deelnamekosten verschuldigd. 3. Bij annulering na 30 oktober
2013 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te
laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is
gemeld.

Algemene Voorwaarden

Programmaontwikkeling
Frank Studulski, Sardes  f.studulski@sardes.nl

Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht.
Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl.

Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV  c.koelmans@logacom.nl

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/
organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle
volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat
het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de
collegekaart wordt gevoegd.
KIDDO/PIP/BBMP-abonnees: abonnees van KIDDO/PIP/BBMP
ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van

9e Jaarcongres Brede School
Woensdag 6 november 2013
Jaarbeurs Utrecht

Annuleringsregeling

Kortingsregelingen
Nadere informatie
Logacom BV

Websites:
Facebook:
Twitter:

Postbus 257
1000 AG Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
www.bredeschoolcongres.nl
www.Logacom.nl
www.facebook.com/Logacombv
@Logacom

Deelnemersgegevens
Voorletters/Naam: 											m/v
Functie: 						Instelling/Organisatie:					
Adres: 												
Postcode: 				Plaats: 								
Email: 												

Kindcentra en
Brede Scholen

De brede ontwikkeling als basis
voor zelfstandige kinderen

Telefoon: 				Mobiel: 			 		Fax:			
Factuuradres 			

○ Als bovenstaand ○ Anders, namelijk:

Instelling/Organisatie:				Referentie/kostenplaats:					

AANMELDBON

14. Onderwijs en opvang echt
geïntegreerd!?
Jos van Zutphen, Speelleercentrum De Wijde
Wereld.
15. De Casaschool: een fl exibele
dagindeling
Tessa Wessels, Casaschool, Pijnacker.
16. Onderwijs beter, motiverend,
spannender en relevanter maken
René Konings, tik-tik en Janouk Roekevisch,
ParnasSys.

Adres:												
Postcode:				Plaats: 								
Deelsessie Ronde 1		

Voorkeur:			

Deelsessie Ronde 2		

Voorkeur:

			Reservekeuze:					Reservekeuze:
○

Neemt deel aan het 9e Jaarcongres Brede School voor een deelnameprijs van €295,- excl. BTW, en gaat akkoord met de algemene voorwaar-

○

Wenst gebruik te maken van een kortingsregeling (kortingen zijn, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar te combineren):

den van Logacom BV. De kosten zullen na ontvangst van de factuur binnen veertien dagen voldaan worden.
○

Meerpersoonskorting (namen, functies en deelsessiekeuzes overige deelnemers apart bijsluiten)

○
○

Studentenkorting (kopie studentenkaart bijvoegen)
Ik ben KIDDO-abonnee, mijn abonneenummer is: 					

○

Ik ben BBMP-abonnee, mijn abonneenummer is: 					
Ik ben PIP-abonnee, mijn abonneenummer is: 					

○

Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen

Dit congres is een coproductie van:

Ontwikkeling is in samenwerking met:

kortingen verwerkt.
Datum: 				 Handtekening: 				

www.bredeschoolcongres.nl
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Zonder postzegel sturen naar:
Logacom/BS, Antwoordnummer 9090, 1000 VV Amsterdam. Faxen kan ook: 020-3308040
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Kindcentra en Brede Scholen
De brede ontwikkeling als basis voor
zelfstandige kinderen

In bijna alle gemeenten wordt gewerkt aan de verbinding van onderwijs aan kinderopvang, welzijn,
peuterspeelzaal, sport en cultuur. Soms heet dat brede school, soms heet dat een kindcentrum of is er
een eigen, lokale naam gekozen.
Brede scholen en kindcentra werken aan verbindingen omdat ze geloven dat een brede ontwikkeling
goed is voor de kinderen. Kinderen doen andere en nieuwe ervaringen op in de brede school en het
kindcentrum; ervaringen die hun wereld verrijken, waarmee ze sociaal kapitaal verwerven. Dat helpt
hen zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen in de wereld te staan. En daar gaat het om in de brede
school en het kindcentrum.
Het kind staat centraal, daar is iedereen het over eens. Maar de zaken ook zó regelen dat het kind centraal staat, dat vraagt behoorlijke inspanningen en samenwerking. Het gaat om doorgaande lijnen (0-12
jaar), maar ook verbreding door naschoolse activiteiten of zelfs een andere tijdsindeling. Dit kan zorgen
voor hoofdbrekens over de organisatie en de opbrengsten, maar ook voor verrassend nieuwe ervaringen.
Soms moet je kritisch zijn over jezelf en je afvragen: waarom deden we het ook al weer? Wat zijn onze
doelen? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Soms moet je ook wat nieuws proberen.
Sta daar eens bij stil. Dit congres is een goed moment om dat nog eens te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien.
Dit is al weer het 9e Jaarcongres Brede School. Een traditie van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten. Het congres biedt
een breed programma met inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en verrassende verbanden
tussen praktijk en beleid.
De deelsessies zijn geprogrammeerd aan de hand van 7 thema’s:
1. Techniek in de brede school		
5. Het jonge kind
2. Ouderbetrokkenheid			
6. Huisvesting
3. Sociaal gedrag 			
7. Onderwerpen die ook belangrijk zijn
4. Tijd (andere dagindeling)
Tijdens het congres bezoekt u twee keer een deelsessie. U kunt op het aanmeldingsformulier uw
voorkeuren aan ons doorgeven. Aan sommige thema’s is een ankersessie toegevoegd. Een ankersessie
geeft een overzicht van het thema. Voor de omschrijvingen van de deelsessies kijkt u op
www.bredeschoolcongres.nl.
Wij verwelkomen u graag op 6 november aanstaande in de Jaarbeurs Utrecht!

Doelgroep:

Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit
verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur. Ook
als u wilt starten met een brede school of een kindcentrum dan is dit een goede gelegenheid om u te laten
informeren.
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Programma

Deelsessies:

09.00

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. De deelsessies zijn ingedeeld in 7 thema’s:
techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd, het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere ronde een voorkeur en
een reservekeuze opgeven. U heeft keuze uit 31 verschillende deelsessies. Meer informatie over de deelsessies vindt u op www.bredeschoolcongres.nl.

Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge, een congrestas met schrijfmateriaal en
congresmagazine. De koffie staat voor u klaar!

10.00
10.10

10.40

Opening door de dagvoorzitter Frank Studulski, Sardes
Wat beoogt het rijksbeleid?
Aan bewindspersonen is de vraag voorgelegd om tijdens het congres hun visie te
ontvouwen.

Techniek in de brede school

Leren in de brede school

1.

Prof.dr. Robert-Jan Simons, hoogleraar didactiek in digitale context, Universiteit
Utrecht.

11.10

Koffie- en theepauze

11.40

Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Verderop in deze folder treft
u een overzicht van de deelsessies.

13.00

3.

Lunch
De lunch staat voor u opgediend en wij bieden u een informatiemarkt waar
verschillende organisaties zich presenteren.

14.00

2.

4.

De brede school als kenniskrachtbron
Drs. Anne van der Kooi, lector Brede School, Hogeschool Rotterdam.

14.20

De brede school in ontwikkeling
Job van Velsen, projectleider, Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

14.40

Ontwikkeling van techniek in de brede school

5.

Dr. Hanno van Keulen, hoofd Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap &
Techniek Midden- Nederland, Universiteit Utrecht.

15.00

Theepauze

15.30

Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Verderop in deze folder treft
u een overzicht van de deelsessies.

16.45

Ouderbetrokkenheid
6.

Hapje, drankje, napraten en netwerken

Meer informatie over de inhoud van de plenaire inleidingen vindt u op:
www.bredeschoolcongres.nl
Informatiemarkt
Traditiegetrouw wordt er tijdens het Jaarcongres Brede School een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan!
Neem hiervoor contact op met Joop Slor van Buro Recent, bel naar 020-3308998 of stuur een email aan joop@recent.nl.

www.bredeschoolcongres.nl

Meer doen met ICT, van visie naar
uitvoering en bekostiging
Frans Schouwenburg, Kennisnet.
Techniek & ik
Ervaar en ontdek je talent
Brigitte Moulaert en Hanneke Vermeulen,
Korein.
Techniek voor het oprapen
Jan Kersten, Bureau Niche en een
schooldirecteur.
Twee vormen van technieklessen
binnen ABC-school KruiskampKoppel Amersfoort
Gertrude Abbring, ABC-school KruiskampKoppel Amersfoort en Margarethe Broers,
onderwijsbedrijf 9Volt.
Technische spelletjes met jonge
kinderen
Drs. Hans Cohen de Lara, Sardes en één van
de auteurs van het boek Speel Goed.

7.

ANKERSESSIE
‘Ouders, het verborgen kapitaal van
de school’; een brede verkenning op
het thema ouderbetrokkenheid
Hans Christiaanse, Cedin en dr. Karin
Hoogeveen, Sardes.
Ouderbetrokkenheid in een Integraal
Kindcentrum (IKC) voor 0-12 jaar
Drs. Margôt Koekkoek, Margôt Koekkoek
Advies en Annette van Valkengoed, IKC
Laterna Magica.

8.

9.

Twee praktijkvoorbeelden van
ouderbetrokkenheid in de brede
school
Hans van den Ham en BartJan Commissaris,
Landelijk Steunpunt Brede Scholen.
Een brug tussen ouders en de school
Sharon Lawson, OBS De Pendinghe
Groningen, Sandra Buitenwerf, KDS
Bisschop Bekkers Groningen en dr. Annelies
Kassenberg, lectoraat integraal jeugdbeleid,
Hanzehogeschool Groningen.

Sociaal gedrag
10. ANKERSESSIE
Opvoeden en ontmoeten in de
wijk; verbindende pedagogische
netwerken in 3D
Drs. Jacques Verheijke, Faculteit Educatie en
Faculteit Maatschappij en Recht, Hogeschool
Utrecht.
11. Versterk het positieve in kinderen
(swpbs)
Sabine Louwerens en Willeke Essing, Edux.
12. KiVa antipestprogramma
Prof.dr. René Veenstra, Rijksuniversiteit
Groningen en René Koens, Timpaan.

Tijd
13. ANKERSESSIE
“Spelen met de tijden van de dag”
Ontwerp de nieuwe schooldag
Drs. Anki Duin, Duin projectmanagement
en Jan Littink, mba-me, Leeuwendaal
Onderwijs.
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